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Primer sindicat en el sector d'Estalvi i Banca

SELG APOSTATA DE LA SEVA FE
EL SELG DE C. GRANADA DESAPAREIX I S’INTEGRA EN EL CSICA DE C. MURCIA

El SELG, en un  comunicat publicat per SESFI el 7 de novembre ens informa que s’ha
integrat en CSICA, confederació sindical en la que es ja trobaven el SIC de Caja Murcia i
el poc que queda del SEC de Penedès (plantilla traslladada al Sabadell).

Aquesta absorció del  SELG pel  SIC-Caja Murcia,  que CCOO esperava des de fa
molts mesos, deixa al sindicat procedent de Sa Nostra, UOB, soci fins ara del SELG
en la Confederació Intersidical de Crèdit –CIC– més aïllat que mai en el sector i en
BMN. 

El ball de sigles i d’afinitats no sembla obeir al convenciment, sinó més bé a la cerca del
SELG d’un lloc “on més escalfi el sol”, ja que CIC, en la que estaven fins ara no ha
signat cap Conveni d’Estalvi,  malparlant a gust durant anys de qui el negociava, al
contrari que CSICA, la seva nova fe, que els ha firmat tots. 

Ara, la presència de CIC (UOB) en la Mesa de Conveni podria no estar tan clara, per la
possibilitat de no arribar al 10% de representativitat exigida, al deixar de comptar amb els
sindicats  associats  que estaven en CAM o UNNIM, que han passat  a  Banca,  a més
d’aquesta fuga de SELG, a la que cal afegir la sortida de FEC Caixabank en Cataluña.

En BMN optaren en un principi per unir-se tots els grups corporatius (SIC-Caja Murcia,
SELG-Caja Granada, SECP-Caixa Penedès i UOB-Sa Nostra) en SESFI, per així intentar
fer front a CCOO, amb fortalesa i presència en les quatre Caixes de BMN.

UOB ja havia quedat marginada i sola al abandonar el SESFI. Ara SELG deixa encara
més sols  a  UOB,  i  se’n  va  amb el  SIC-Caja  Murcia,  cercant  un  acomodament  en  la
CSICA.  Entre  les  condicions de la  integració,  suposem que hauran inclòs  que SELG
s’empassés totes les circulars en les que criticaven de manera ferotge la CSICA i la firma
dels Convenis Col·lectius. Alerta amb fer mala via.

CCOO  observem  aquests  moviment  entre  sorpresos  i  preocupats.  Quan  un
presumeix de defensar només “els seus”, es fa difícil  explicar que ara, integrats en el
sindicat  de  CajaMurcia,  seguirà  passant  el  mateix.  L’Acord  d’Externalització,  amb
especial  incidència  en  la  plantilla  de  CajaGranada  (pel  que  fa  a  aquesta  suposada
defensa “dels seus”) i que va firmar SELG, constitueix una mostra premonitòria. Per
contra, des de CCOO pensem que és possible defensar tota la plantilla de BMN, i és el
que venim fent amb fermesa i coherència.

Què cadascú extregui les seves pròpies conclusions

NO ESTÀS SOLA, NO ESTÀS SOL
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Per a entendre’ns:

>> SIC (Sindicato Independiente de Caja de Ahorros de Murcia)

>> SECP (Sindicat Independent Grup Caixa Penedès)

Ambdós  estan  enquadrats  a  nivell  estatal  en  CSICA (Confederación  de  Sindicatos
Independientes de las Cajas de Ahorro), firmant dels últims Convenis Col·lectius.

>> SELG (Sindicato de Empleados de Caja Granada)

>> UOB (Unió Obrera Balear, amb implantació a Sa Nostra)

Aquets dos darrers, a nivell estatal, s’integraven en  CIC (Confederación Intersindical de
Crédito), totalment crítica amb el Conveni de Caixes i   CSICA.

No obstant això, en BMN, aquests quatre sindicats s’uneixen i creen SESFI (Sindicato de
Empleados del Sector Financiero), sent paradoxalment dos socis favorables al Conveni i
els altres dos, crítics amb el Conveni de Caixes. 

Desavinences  internes  provoquen  la  sortida  d’UOB de  SESFI.  De  passada  ACCAG
s’integra en SESFI. Ja posats...

Finalment, SELG abandona CIC i s’integra en CSICA, abraçant el Conveni de Caixes que
mai els hi va agradar.
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(Lliura-la als teus representants de CCOO-SERVEIS o envia-la directament a la Secció Sindical del teu territori)

PROTECCIÓ DE DADES: 

De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de
dades de caràcter personal, t’informem que les teves
dades  seran  incorporades  a  un  fitxer  titularitat  de
CCOO  integrat  pels  fitxers  pertanyents  a  la
confederació o unió regional corresponent segons el
lloc on radiqui el teu lloc de feina, a la federació del
sector al que pertanyi l’empresa en la que treballis,
així  com –en tot  cas– a la C.S. CCOO. Al següent
URL pots consultar els diferents ens que composen
CCOO:  http://www.ccoo.es  fer  clic  sobre  Conoce
CCOO. La finalitat del tractament de les teves dades,
per part de totes elles, la constitueix el manteniment
de la teva relació com a afiliat/afiliada. Pots exercir els
teus  drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació  i,  en el
seu cas,  oposició,  enviant  una sol·licitud  per  escrit
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI adreçada a
C.S. CCOO Responsable de Protección de datos, C/
Fernández  de  la  Hoz,  12  –  28010  Madrid.  Hauràs
d’indicar  sempre  la  referència  “PROTECCIÓN  DE
DATOS”.  Si  tens  qualque  dubte  al  respecte  pots
remetre un correu electrònic a lopd@ccoo.es o trucar
al telèfon 917028077.
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